
Årsplan
Årsplan for tysk i 6. klasse

Klassens to undervisningslektioner tager udgangspunkt og følger op på
klassens undervisning i 5. klasse. Grundbogen Buntes Deutsch med dens
arbejdshæfte benyttes. Som supplement til disse anvendes arbejdshæfte er
fra Pirana Tysk for begynder A og B. Derudover anvendes mange
forskellige spil, lege, opgaver og lyd- og videoindslag.

Undervisningen tager udgangspunkt i at eleverne er undervejs med sproget
og vi skal arbejde med alt det, eleverne kan eller er på vej til at kunne og
der er ikke krav til grammatisk korrekthed, men derimod er det
eksperimentet med sproget, der er det vigtigste.

Til støtte anvendes programmet CD-ord til alle elever samt Gyldendals
ordbøger online.

Eleven vil i løbet af året stifte bekendtskab med emner som ferie, venskab,
indkøb, musik samt få et indblik i tysktalende landes kultur, historie og
geografi. Hvert emne efterfølges af selvevaluering.

Klassen skal i løbet af året – så småt – begynde at lave små fremlæggelser
og projekter og der vil komme en begyndende sproglig og grammatisk
opmærksomhed og forståelse.



Arbejdssproget er både dansk og tysk.







Uge
33

Repetition von Wortschatz
und Redevendungen.

Eleven kan forstå enkle ord, udtryk, og
budskaber. Eleven kan bruge sproget i leg
og spil.

Uge
34-
36

Essen und Getränke kaufen.
Gewönhnliche
Redewendungen.

Eleven kan gennemføre korte samtaler
om nære emner.

Uge
37-
41

Ins Konzert und Musik. Wir
besuchen Berlin.

Eleven har indblik i tysktalende landes
kultur og virkelighed.

Uge
42 EFTERÅRSFERIE

Uge
43-
45

Die Daten, Ordnungszahlen,
Jahreszeiten, die Monate, die
Uhrzeit

QR-Buch Die 12 Monate

Eleven har viden om det tyske sprogs
nære slægtskab med det danske.

Eleven kan forstå enkle udtryk og
sætninger og er i stand til at gætte
kvalificeret på indhold ud fra en sammen-
hæng.



Uge
46

EMNEUGE

Uge
47-
49

Der Körper, Wortschatz, 
Beschreibung, nach Anleitung
schreiben, die Schule

Eleven kan forstå enkle udtryk og
sætninger og er i stand til at gætte
kvalificeret på indhold ud fra en sammen-
hæng.

Uge
50-
51

Weihnachten. Gebräuche und
Traditionen in Deutschland.

Eleven har viden om levevilkår i
tysktalen-de lande.

Eleven kan sammenligne med sin egen
virkelighed.

Uge
52 JULEFERIE

Uge
1-3

Die Schüler machen eine
Präsentation über das Thema
Meine Familie.

Eleven kan præsenteres sig selv og sin
nærmeste familie.

Uge
4 EMNEUGE

Uge
5-6

Ferien.
Camping.Platzbestellung. Im
Restaurant essen.

Eleven har viden om informationssøgning

Uge
7 VINTERFERIE

Eine Postkarte schreiben.

Eleven får mod på at skrive på tysk.
Eleven kan placere tysktalende lande på
verdenskortet.



Uge
8-
11

Mehr über andere
deutschsprachige Länder
wissen

Buch: Der Könner

Eleven kan forstå enkle udtryk og
sætninger og er i stand til at gætte
kvalificeret på indhold ud fra en sammen-
hæng.

Uge
12 EMNEUGE

Uge
13 PÅSKEFERIE

Uge
14-
17

Texte über den Berlin-
Marathon. Fakten über
Berlin. Eine Reise nach Berlin
planen.

Eleven har viden om informationssøgning

Eleven får mod på at skrive på tysk.

Eleven har viden om at læse efter
hovedindhold.

Uge
16 SKOLEFORESTILLINGER

Uge
18-
21

Der Film Goodbye Lenin

Eleven har viden om at læse efter
hovedindhold.

Eleven har viden om levevilkår i
tysktalen-de lande.

Eleven kan forstå enkle udtryk og
sætninger og er i stand til at gætte



kvalificeret på indhold ud fra en sammen-
hæng.

Uge
22-
26

Präsentation eigenes Thema.
Vorbereiten und vorlesen.

Eleven kan tale i et enkelt sprog om nære
emner.

Eleven har viden om forberedelse af enkle
emner på tysk.

Eleven er i stand til at benytte præsen-
tationsprogrammer, ordbog mm.

Uge
24 EMNEUGE


